Lighting

Dynalite Sensors
DUS360CS
Η σειρά αισθητήρων Philips Dynalite συνδυάζει την ανίχνευση
κίνησης, την ανίχνευση επιπέδου φωτός και τη λήψη IR σε μια
μονάδα. Η ταυτόχρονη λειτουργία κάθε ενός από αυτά τα
χαρακτηριστικά είναι δυνατή, επιτρέποντας σενάρια αυτοματισμού,
όπως η ενεργοποίηση των φώτων μετά την ανίχνευση κίνησης και στη
συνέχεια η μείωση της έντασης φωτισμού μετά τη μέτρηση του
διαθέσιμου ηλιακού φωτός, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο
επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας. Με το συνδυασμό κάθε μιας από
αυτές τις λειτουργίες σε μια συσκευή, βελτιώνεται η λειτουργική
απόδοση.Κάθε αισθητήρας έχει έναν ενσωματωμένο
μικροεπεξεργαστή, επιτρέποντας λογικές συναρτήσεις για τον έλεγχο
ενός μικρού δωματίου, του ορόφου ενός κτιρίου ή ενός ολόκληρου
κτιρίου. Όλοι οι αισθητήρες αντλούν την τροφοδοσία τους από το
δίκτυο DyNet και καθώς είναι πλήρως προγραμματιζόμενοι εξ
αποστάσεως, μπορούν να διαμορφώνονται ώστε να αυτοματοποιούν
και να ελέγχουν έναν ουσιαστικά απεριόριστο αριθμό ελεγχόμενων
εξόδων.
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αντλούν την τροφοδοσία τους από το δίκτυο DyNet και καθώς είναι πλήρως
προγραμματιζόμενοι εξ αποστάσεως, μπορούν να διαμορφώνονται ώστε να
αυτοματοποιούν και να ελέγχουν έναν ουσιαστικά απεριόριστο αριθμό ελεγχόμενων
εξόδων.

δεδομένα Προϊόντων
Γενικές πληροφορίες

Στοιχεία προϊόντος

Σήμανση CE

CE mark

Πλήρης κωδικός προϊόντος

871869688796700

Παρατηρήσεις

Please download the Lighting - Product Data

Όνομα παραγγελίας προϊόντος

DUS360CS

Sheet for more information and ordering

EAN/UPC

8718696887967

options

Κωδικός παραγγελίας

88796700

Ναι

Τοπικός κωδικός

DUS360CS

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία

1

Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ

Έγκριση και εφαρμογή

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 1

Αναγνωρισμένη UL

Yes

Αρ. υλικού (12NC)

913703243109

Αναγνωρισμένη UL Καναδά και ΗΠΑ

Yes

Καθαρό βάρος (τεμάχιο)

0,220 kg

Συνθήκες εφαρμογής
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος

0 to +45 °C
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